DEMINKY’s AFDANSINFOBULLETIN ZATERDAG 2 juni a.s.
Algemeen:
Alle programma’s van de lesclubs zijn afgerond en iedereen is er wat ons betreft klaar voor. Tot aan
het afdansen werken we verder aan danshouding, ritme presentatie en techniek. Op vrijdagavond 1
juni a.s. is er nog een generale repetitie en gelegenheid om de laatste vragen te stellen en muziek
verzoekjes te doen.
Dansniveau
Hoewel er tijdens de lessen in combiniveaus wordt gedanst, dans je op de afdansavond alleen met
leerlingen van je eigen niveau. Dus Beginners en Brons dansen samen, Zilver samen etc. Voor
Beginners en Brons wordt voor elke dans de maat in- en een heel dansnummer meegeteld. Alle
overige niveaus moeten zelf starten. Beginners, Brons en Zilver dansen Engelse Wals, Tango,
Quickstep, Cha Cha, Rumba en Jive. Voor Goud komt daar de Samba nog bij, de Paso Doble is niet
verplicht. Alle hogere niveaus dansen in alle dansen af behalve de Weense Wals (deze laatste is op
vrijwillige basis). Dans alleen datgene wat je goed beheerst en kan. Hou altijd in gedachten dat de
jury niet weet wat je het afgelopen jaar precies hebt geleerd. Er wordt voornamelijk gekeken of je
datgene wat je danst netjes en goed danst en ook of je een leuke presentatie hebt. Maak je tijdens
het dansen fouten, niet stressen, maar stoppen en rustig opnieuw beginnen.
Kledingvoorschriften
Zoals elk jaar zijn er voor het afdansen strikte kledingvoorschriften. Nette mooie kleiding
ondersteund namelijk je dansen. Voor de jury en toeschouwers is het altijd prettig om naar
verzorgde dansparen te kijken.
Standaard dansen
Dames: Een zwierige half lange of lange rok of jurk.
Heren: Een donkere pantalon (geen spijkerbroek) met een wit of zwart overhemd met lange mouwen
of een hemd in de kleur van de jurk van de dame. Een stropdas of strikje maakt het geheel af.
Liever geen colbertje, omdat de schoudervullingen tijdens het dansen omhoog gaan staan en een
lelijke schouderlijn creëren. Een giletje mag altijd.
Latin dansen
Dames: De rok of jurk mag kort en sexy
Heren: Idem als de Standaard dansen. Een stropdas of strik is niet verplicht.
Een verzorgde haardracht en make-up geven de finishing touch. Spijkerbroeken, t-shirts en
gymschoenen zijn niet toegestaan. Bij twijfel kun je ons altijd om kledingadvies vragen.
Er is voldoende ruimte om je op de avond zelf te verkleden.
Style Award
Om een verzorgd uiterlijk tijdens het afdansen te stimuleren, reiken we de Style Award Season
Edition voor de meest verzorgde dame en heer uit. Dit hoeft geen danspaar te zijn. De toeschouwers
stemmen ook mee, dus hoe meer toeschouwers je meeneemt, hoe groter de kans wordt om de Style
Award te winnen.
Kosten:
De kosten voor het afdansen bedragen € 22,50 per persoon inclusief twee toeschouwer kaarten.
Extra toeschouwers kaarten kosten € 5,00 per persoon. S.v.p. het afdansgeld uiterlijk vrijdag 18 mei
bij ons voldoen zodat wij ook tijdig de medailles en diploma’s kunnen bestellen.

